
1 130 '0125558025297 บริษัท ซิงค์ อินโนเวช่ัน จ ำกัด

ประกำศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง สำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                              15,100.00 22-เม.ย.-65 3020032035 1

2 186 '0105538032743 บริษัท บีทูเอส จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมรำกเทียม 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุส ำนักงำน                                  172.00 X - 5

3 202 '10607002099 Miss Laday Wangmo วท.ม. สำขำทันตแพทยศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ จ้ำงผู้ช่วยวิจัย                              35,000.00 26-เม.ย.-65 3020032045 1

202 '11701000102 Miss Tshering Lhamo วท.ม. สำขำทันตแพทยศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ จ้ำงผู้ช่วยวิจัย                              10,000.00 26-เม.ย.-65 3020032045 1

4 216 '105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด วท.ม. สำขำทันตแพทยศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                                6,111.84 18-พ.ค.-65 3020032097 1

5 223 '0994000158378 มหำวิทยำลัยมหิดล

ประกำศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง สำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ จ้ำงท ำวัสดุทำงทันตกรรม                                8,000.00 18-พ.ค.-65 3020032046 1

6 232 '105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด วท.ม. สำขำทันตแพทยศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                                4,280.00 29-เม.ย.-65 3020032060 1

7 235 '0125556005078 บริษัท ที.เอฟ.พลัส จ ำกัด วท.ม. สำขำทันตแพทยศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                              16,000.00 26-เม.ย.-65 3020032042 1

8 243 '0994000172656 วิทยำลัยเทคโนโลยีบอสโก

ประกำศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง สำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ จ้ำงท ำวัสดุทำงทันตกรรม                                1,000.00 20-พ.ค.-65 3020032126 1

9 245 '0105548076107 บริษัท ออร์โทดอนทิคไลน์ จ ำกัด

ประกำศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง สำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                                3,600.00 20-พ.ค.-65 3020032125 1

10 246 '0105528024811 บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำช่องปำกและ

วิทยำศำสตร์ชีวกำรแพทย์บูรณำกำร (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุวิทยำศำสตร์                                3,092.30 29-เม.ย.-65 3020032058 1

11 265 '0115547004366 บริษัท นูโวเด้นท์ จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมหัตถกำร คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุวิทยำศำสตร์                                6,247.50 3-พ.ค.-65 3002003206 1

12 266 '105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมหัตถกำร คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุวิทยำศำสตร์                                3,140.45 23-พ.ค.-65 3020032131 1

13 269 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมหัตถกำร คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุวิทยำศำสตร์                                2,247.00 23-พ.ค.-65 302032130 1

14 270 '0105556031281 บริษัท เซปทิลเลียน จ ำกัด

ประกำศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง สำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                                6,000.00 18-พ.ค.-65 3020032099 1

15 271 '110280023535 นำงสำว อรย เทศน์สำลี วท.ม. สำขำทันตแพทยศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ จ้ำงผู้ช่วยวิจัย                                2,000.00 12-พ.ค.-65 3020032080 1

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 คณะทันตแพทยศำสตร์ 15 121,991.09

1 173 '3102100019639 ร้ำน รักบ้ำนเกิด พุทธมณฑล สำย 7 พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรผดุงครรภ์ คณะพยำบำลศำสตร์ ซ้ือของท่ีระลึก                                  800.00 X - 5

173 '3102100019639 ร้ำน รักบ้ำนเกิด พุทธมณฑล สำย 7 พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรผดุงครรภ์ คณะพยำบำลศำสตร์ ซ้ือของท่ีระลึก                                  800.00 X - 5

2 196 '3102100594200 ร้ำน เลิศทวีกิจ พย.ม. สำขำ คณะพยำบำลศำสตร์ ซ้ือซองขำว                                  600.00 19-พ.ค.-65 3020032119 1

196 '3102100594200 ร้ำน เลิศทวีกิจ พย.ม. สำขำ คณะพยำบำลศำสตร์ ซ้ือเมำส์                                  620.00 19-พ.ค.-65 3020032119 1

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 คณะพยำบำลศำสตร์ 2 2,820.00

1 30 '1720500055850 นำงสำวพิณพิเนตร พลเสน

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวช

และสุขภำพจิต คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ ค่ำเช่ำรถ, ค่ำถ่ำยเอกสำร, ค่ำของท่ีระลึก                                  500.00 X - 5

30 '1720500055850 นำงสำวพิณพิเนตร พลเสน

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวช

และสุขภำพจิต คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ ค่ำเช่ำรถ, ค่ำถ่ำยเอกสำร, ค่ำของท่ีระลึก                                  500.00 X - 5

30 '1720500055850 นำงสำวพิณพิเนตร พลเสน

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวช

และสุขภำพจิต คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ ค่ำเช่ำรถ, ค่ำถ่ำยเอกสำร, ค่ำของท่ีระลึก                                  500.00 X - 5

30 '1720500055850 นำงสำวพิณพิเนตร พลเสน

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวช

และสุขภำพจิต คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ ค่ำเช่ำรถ, ค่ำถ่ำยเอกสำร, ค่ำของท่ีระลึก                                  500.00 X - 5

30 '1720500055850 นำงสำวพิณพิเนตร พลเสน

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวช

และสุขภำพจิต คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ ค่ำเช่ำรถ, ค่ำถ่ำยเอกสำร, ค่ำของท่ีระลึก                                  500.00 X - 5

30 '1720500055850 นำงสำวพิณพิเนตร พลเสน

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวช

และสุขภำพจิต คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ ค่ำเช่ำรถ, ค่ำถ่ำยเอกสำร, ค่ำของท่ีระลึก                                  500.00 X - 5

30 '2600800002599 นำงสำววิชชุดำ พูลทรัพย์

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวช

และสุขภำพจิต คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ ค่ำเช่ำรถ, ค่ำถ่ำยเอกสำร, ค่ำของท่ีระลึก                                9,450.00 X - 5

เหตุผลสนับสนุน

วันท่ี(PO) เลขท่ี(PO)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดับท่ี เลขท่ีรับพัสดุ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ หลักสูตร/หน่วยงาน คณะ ช่ือรายการ  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้าง

เอกสารอ้างอิง



เหตุผลสนับสนุน

วันท่ี(PO) เลขท่ี(PO)

ล าดับท่ี เลขท่ีรับพัสดุ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ หลักสูตร/หน่วยงาน คณะ ช่ือรายการ  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้าง

เอกสารอ้างอิง

30 '- ร้ำน เอ็มที ก๊อปป้ี

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวช

และสุขภำพจิต คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ ค่ำเช่ำรถ, ค่ำถ่ำยเอกสำร, ค่ำของท่ีระลึก                                1,000.00 X - 5

2 45 '3919900032400 ร้ำน เพ่ือน โอ เอ.คอม

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวช

ปฏิบัติผู้สูงอำยุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ ค่ำถ่ำยเอกสำร ของท่ีระลึก ตีพิมพ์ผลงำน                                1,000.00 X - 5

45 '3451000480918 ร้ำน ร้ำนส ำนึกดีมินิมำร์ท

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวช

ปฏิบัติผู้สูงอำยุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ ค่ำถ่ำยเอกสำร ของท่ีระลึก ตีพิมพ์ผลงำน                                5,800.00 X - 5

3 66 '0105548031031 บริษัท สเปซเมด จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำแพทยศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือกล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตำ                              85,000.00 14-มี.ค.-65 3020032116 1

4 85 '3301201320480 ร้ำน เปเปอร์ก๊อปป้ี วท.ม. สำขำควำมผิดปกติของกำรส่ือควำมหมำย คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำวัสดุ                                  268.00 X - 5

85 '3301201320480 ร้ำน เปเปอร์ก๊อปป้ี วท.ม. สำขำควำมผิดปกติของกำรส่ือควำมหมำย คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำวัสดุ                                  221.00 X - 5

85 '3301201320480 ร้ำน เปเปอร์ก๊อปป้ี วท.ม. สำขำควำมผิดปกติของกำรส่ือควำมหมำย คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำวัสดุ                                  490.00 X - 5

5 89 '0105548031031 บริษัท สเปซเมด จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำแพทยศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์                              82,500.00 11-มี.ค.-65 3020032115 1

6 92 '0994000165315 องค์กำรเภสัชกรรม พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็ก คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ ซ้ือของท่ีระลึกฯ                                  980.00 X - 5

7 93 '

ชมรมในสมำคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรม

รำชูปถัมภ์ พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็ก คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำเช่ำหุ่น                                1,700.00 X - 5

93 '- ร้ำน Aอุปกรณ์ขำหุ่น พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็ก คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำเช่ำหุ่น                                2,000.00 X - 5

8 99 '0994000423179 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำแพทยศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี จ้ำงบริกำรวิชำกำร                              72,250.00 4-มี.ค.-65 3020032075 1

9 108 '0994000158378 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำแพทยศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี จ้ำงเหมำบริกำรห้องปฏิบัติกำรกำยวิภำคศำสตร์ฯ                              55,300.00 X - 5

10 110 '0107537000521 บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน)

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำแพทยศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                  278.00 X - 5

110 '0105560126771 บริษัท อินฟินิท ครำฟท์ จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำแพทยศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                3,995.00 X - 5

110 '0105553128241 บริษัท เนเชอรัล ไลฟ์ เพียว ซัพพลีเม้นทส์ จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำแพทยศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                  625.00 X - 5

110 '0105553128241 บริษัท เนเชอรัล ไลฟ์ เพียว ซัพพลีเม้นทส์ จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำแพทยศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                3,670.10 X - 5

110 '0105560126771 บริษัท ฌำเทียร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำแพทยศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                4,000.00 X - 5

11 116 '0994000158378 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำแพทยศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ค่ำบริกำรเตรียมร่ำงอำจำรย์ใหญ่                              20,750.00 X - 5

12 121 '0994000165315 องค์กำรเภสัชกรรม พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็ก คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ ค่ำจ้ำงเช่ำรถตู้พร้อมเช้ือเพลิง ค่ำของท่ีระลึก                                1,970.00 X - 5

121 '3251200345251 นำยปรพล จงกลกลำง พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็ก คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ ค่ำจ้ำงเช่ำรถตู้พร้อมเช้ือเพลิง ค่ำของท่ีระลึก                                9,900.00 X - 5

121 '3100903170519 นำยประวิทย์ ชัยสิทธ์ินุสรณ์ พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็ก คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ ค่ำจ้ำงเช่ำรถตู้พร้อมเช้ือเพลิง ค่ำของท่ีระลึก                                9,900.00 X - 5

13 126 '0108114809930 ร้ำน พรชัย ฟลอรีส พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็ก คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือพวงหรีด                                  133.00 20-พ.ค.-65 3020032146 2

126 '0108114809930 ร้ำน พรชัย ฟลอรีส

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่

และผู้สูงอำยุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือพวงหรีด                                  135.00 20-พ.ค.-65 3020032146 2

126 '0108114809930 ร้ำน พรชัย ฟลอรีส

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวช

และสุขภำพจิต คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือพวงหรีด                                  133.00 20-พ.ค.-65 3020032146 2

126 '0108114809930 ร้ำน พรชัย ฟลอรีส

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวช

ปฏิบัติผู้สูงอำยุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือพวงหรีด                                  133.00 20-พ.ค.-65 3020032146 2

126 '0108114809930 ร้ำน พรชัย ฟลอรีส พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือพวงหรีด                                  133.00 20-พ.ค.-65 3020032146 2

14 227 '0105556142805 บริษัท ซีที มิวสิค จ ำกัด วท.ม. สำขำควำมผิดปกติของกำรส่ือควำมหมำย คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือไมโครโฟน                                3,900.00 18-เม.ย.-65 3020032043 2

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 14 380,614.10
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เอกสารอ้างอิง

1 74 '0107536000315 บม.จ.ธนำคำรกสิกรไทย

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำวิทยำศำสตร์

สุขภำพ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล จ้ำงเหมำโฆษณำ Facebook มีนำคม 2565                                3,686.26 8-เม.ย.-65 3020031996 1

2 95 '0105529031799 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลำย จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์กำรแพทย์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือสำรเคมี                              21,153.90 20-เม.ย.-65 3020032027 1

3 107 '0105535036021 บริษัท มัลติมีเดีย เทคโนโลย่ี จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำวิทยำศำสตร์

สุขภำพ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือคอมพิวเตอร์พกพำ Lenove Notebook IdealPad3                              47,080.00 22-เม.ย.-65 3020032033 1

4 109 '0105556040621 บริษัท โนมูระ สยำม อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์กำรแพทย์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือสัตว์ทดลองพร้อมค่ำขนส่ง จ ำนวน 4 ตัว                                3,429.00 2-พ.ค.-65 3020032068 1

5 116 '0103525036115 หจก. วอร์ด เมดิก

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมีและชีววิทยำ

โมเลกุลทำงกำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือสำรเคมี                              16,563.60 10-พ.ค.-65 3020032077 1

6 117 '0103525036115 หจก. วอร์ด เมดิก

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมีและชีววิทยำ

โมเลกุลทำงกำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือสำรเคมี                              25,121.46 10-พ.ค.-65 3020032078 1

7 118 '0135551000418 บริษัท ไบโอดีไซน์ จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมีและชีววิทยำ

โมเลกุลทำงกำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือสำรเคมี                              47,989.50 10-พ.ค.-65 3020032079 1

8 121 '0135544005281 บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวสำรสนเทศทำง

กำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล                              27,540.00 24-พ.ค.-65 3020032136 1

9 128 '0105535036021 บริษัท มัลติมีเดีย เทคโนโลย่ี จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำวิทยำศำสตร์

สุขภำพ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือ Adapter AC Dell                                1,605.00 21-พ.ค.-65 3020032129 2

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 9 194,168.72

1 109 '1369900210251 นำยกนกพันธ์ุ จ ำชำติ

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพฤกษเภสัช

ภัณฑ์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ จ้ำงเหมำบริกำรเช่ำรถตู้พร้อมเช้ือเพลิง                                9,000.00 16-มี.ค.-65 3020032090 1

2 120 '0105534016981 บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จ ำกัด

เภสัชศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชเคมีและ

เภสัชพฤกษเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                1,225.15 18-เม.ย.-65 3020032071 2

3 123 '0135557001718 บริษัท แอ๊กโซ เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร

และอำหำรเพ่ือสุขภำพ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              13,984.90 21-เม.ย.-65 3020032117 1

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 คณะเภสัชศำสตร์ 3 24,210.05

1 20 '0105535056498 บริษัท ยูเอฟโอ จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรเดือนกุมภำพันธ์ 2565                                2,996.00 25-ต.ค.-64 3020031625 1

20 '0105535056498 บริษัท ยูเอฟโอ จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรเดือนมีนำคม 2565                                2,996.00 25-ต.ค.-64 3020031625 1

20 '0105535056498 บริษัท ยูเอฟโอ จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรขำว-ด ำ เดือนกุมภำพันธ์ 2565                                2,996.00 25-ต.ค.-64 3020031625 1

2 227 '1200100632633 นำงสำวอรณิชำ วิศรุตไพศำล ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงผู้ช่วยวิจัยเดือนเมษำยน 2565 5,000 บำท                                5,000.00 6-ม.ค.-65 3020031799 1

3 267 '1100400923324 นำงสำวมูรธำ โสตถิปรีดำวงศ์ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์

จ้ำงผู้ช่วยวิจัย เดือนก.พ.- เม.ย. 2565 (เบิกเดือนเม.ย. 

2565)                              15,000.00 26-ม.ค.-65 3020031894 1

4 268 '1103700596186 นำงสำวธิติภำ ทศพรวิชัย ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงผู้ช่วยวิจัยเดือนเมษำยน 2565 15,000 บำท                              15,000.00 2-ก.พ.-65 3020031907 1

5 270 '0105534109075 บริษัท อินฟอร์เจน ดำต้ำ ซิสเท็ม จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                              99,938.00 2-ก.พ.-65 3020032114 1

6 284 '0105539096311 บริษัท บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่ำ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงเหมำบริกำรโปรแกรมส ำหรับเขียนฯ                                  503.99 11-ก.พ.-65 3020032089 1

7 310 '0105555592155 บริษัท อัซ ไซแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์และชีววิทยำ

โครงสร้ำง (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                1,444.50 28-ก.พ.-65 3020031921 1

310 '0105555592155 บริษัท อัซ ไซแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์และชีววิทยำ

โครงสร้ำง (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                4,547.50 28-ก.พ.-65 3020031921 1

8 332 '0105551110906 บริษัท อำร์ซีไอ แล็บสแกน จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                2,963.90 15-มี.ค.-65 3020032113 1

9 335 '0105558113102 บริษัท พีซีซี เอ็นจิเนียร่ิง พลัส จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพิษวิทยำ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงออกแบบงำนปรับปรุงห้อง R.501                              25,000.00 1-เม.ย.-65 3020032083 1
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10 338 '0107536000102 ธนำคำรไทยพำณิชย์ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์พร้อมค่ำบริกำร                                3,234.40 16-มี.ค.-65 3020031953 2

338 '0107536000102 ธนำคำรไทยพำณิชย์ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์พร้อมค่ำบริกำร                                  462.09 16-มี.ค.-65 3020031953 2

11 342 '0105539096311 บริษัท บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่ำ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงเหมำบริกำรโปรแกรมส ำหรับเขียนฯ                                  515.67 28-มี.ค.-65 3020032086 1

12 350 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              12,198.00 28-มี.ค.-65 3020032055 1

13 351 '0105532058015 บริษัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทิฟิค มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                9,095.00 28-มี.ค.-65 3020032056 1

14 360 '0107565000255 บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสรีรวิทยำกำรออกก ำลัง

กำย (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำย                                2,295.00 1-เม.ย.-65 3020032088 1

15 361 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำและวิทยำ

ภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              21,293.00 7-เม.ย.-65 3020032052 1

16 362 '0105554096467 บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลำย จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำและวิทยำ

ภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              21,795.90 8-เม.ย.-65 3020032053 1

17 365 '0105546043023 บริษัท แอดวำนซ์ เมดิคอล ซำยน์ จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              14,338.00 11-เม.ย.-65 3020032084 1

18 366 '0125548005200 บริษัท พริมำ ไซเอ็นติฟิค จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              16,050.00 11-เม.ย.-65 3020032085 1

19 367 '0105535108986 บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              29,211.00 11-เม.ย.-65 3020032051 1

20 369 '0105542066479 บริษัท เพำเวอร์เมติค จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนิติวิทยำศำสตร์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงเปล่ียนแบตเตอร่ีเครือ่งส ำรองไฟ                                5,885.00 11-เม.ย.-65 3020032048 1

21 370 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                5,383.17 21-เม.ย.-65 3020032087 1

22 371 ' บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                3,894.80 18-เม.ย.-65 3020032049 1

23 373 '0125548005200 บริษัท พริมำ ไซเอ็นติฟิค จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              17,227.00 21-เม.ย.-65 3020032111 1

24 374 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              13,546.20 21-เม.ย.-65 3020032112 1

25 375 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                5,103.90 21-เม.ย.-65 3020032110 1

26 377 '0105535108986 บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                8,560.00 26-เม.ย.-65 3020032093 1

27 378 '0105563063541 บริษัท ไบโอซินไทย ไบโอเทคโนโลยี จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                3,755.70 26-เม.ย.-65 3020032092 1

28 383 '0123550029976 หจก. รุ่งบุรี เฟอร์นิเจอร์ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์

จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำท ำควำมสะอำด

ห้องปฏิบัติกำร B-309                              55,319.00 26-เม.ย.-65 3020032147 1

29 384 '0125548005200 บริษัท พริมำ ไซเอ็นติฟิค จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                4,173.00 24-เม.ย.-65 3020032091 1

30 387 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              20,865.00 9-พ.ค.-65 3020032142 1

31 388 '0135551000418 บริษัท ไบโอดีไซน์ จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                6,441.40 29-เม.ย.-65 3020032143 1

32 400 '0105535041822 บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                8,667.00 11-พ.ค.-65 3020032141 1

33 408 ' บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                1,872.50 12-พ.ค.-65 3020032139 1
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34 409 ' บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                2,996.00 17-พ.ค.-65 3020032140 1

35 418 '-

ภำควิชำพยำธิชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหิดล

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสรีรวิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงบริกำรวิชำกำร ตัดโอน                                9,450.00 X - 5

36 420 ' บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              11,613.78 17-พ.ค.-65 3020032138 1

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 คณะวิทยำศำสตร์ 36 493,627.40

1 10 '0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศ คณะวิศวกรรมศำสตร์ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร มกรำคม 2565                                5,913.25 7-ต.ค.-64 3020031405 4

10 '0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศ คณะวิศวกรรมศำสตร์ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร มีนำคม 2565                              14,024.15 7-ต.ค.-64 3020031405 4

10 '0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศ คณะวิศวกรรมศำสตร์ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เมษำยน 2565                              11,925.55 7-ต.ค.-64 3020031405 4

10 '0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศ คณะวิศวกรรมศำสตร์ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร กุมภำพันธ์ 2565                                6,620.25 7-ต.ค.-64 3020031405 4

2 18 '0245547000297 บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด

วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมชีว

กำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิศวกรรมศำสตร์ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร กุมภำพันธ์ 2565                                5,940.00 18-ม.ค.-65 3020031731 1

18 '0245547000297 บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด

วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมชีว

กำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิศวกรรมศำสตร์ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร มกรำคม 2565                                5,940.00 18-ม.ค.-65 3020031731 1

3 20 '0107536000102 ธนำคำรไทยพำณิชย์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศ คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ้ำงเหมำโฆษณำ Google เมษำยน 2565                                6,000.00 17-พ.ย.-64 3020031506 1

20 '0107536000102 ธนำคำรไทยพำณิชย์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศ คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ้ำงเหมำโฆษณำ Google มีนำคม 2565                                6,000.00 17-พ.ย.-64 3020031506 1

4 134 '1200100325307 นำงสำว ศิวำพร ดวงศรี

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมีบูรณำกำร 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ้ำงรวบรวมและบันทึกข้อมูล TQF 2 ฉบับภำษำอังกฤษ                              20,000.00 2-พ.ค.-65 3020032066 1

5 138 '0107544000043 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด

วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโลจิสติกส์และโซ่

อุปทำน คณะวิศวกรรมศำสตร์ ซ้ือตูเย็น                              16,290.00 30-เม.ย.-65 3020032063 1

6 178 '3102001475903 นำย สุรศักด์ิ สิงห์ทอง วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ปรับอำกำศ (พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                6,000.00 X - 5

178 '3130100036841 นำย ทวี ทองธนะเศรษฐ วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ปรับอำกำศ (พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                6,000.00 X - 5

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 36 110,653.20

1 184 '3600800089561 นำย ทศพร นิลพัฒน์

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว

เชิงสุขภำพ ธรรมชำติและวัฒนธรรม คณะศิลปศำสตร์ เช่ำเหมำรถตู้ไป-กลับ                                3,600.00 30-เม.ย.-65 3020032061 2

2 185 '0105536080112 บริษัท บำงจำกกรีนเนท จ ำกัด

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว

เชิงสุขภำพ ธรรมชำติและวัฒนธรรม คณะศิลปศำสตร์ ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง                                1,260.00 30-เม.ย.-65 3020032062 2

185 '0245555000543 บริษัท ส่ือพีทีที บำยพำส จ ำกัด

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว

เชิงสุขภำพ ธรรมชำติและวัฒนธรรม คณะศิลปศำสตร์ ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง                                  500.00 30-เม.ย.-65 3020032062 2

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 คณะศิลปศำสตร์ 2 5,360.00

1 67 '0107537000521 บริษัท สยำมแมคโคร จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุส ำนักงำน                                1,500.00 21-เม.ย.-65 3020032010 1

2 71 '3640100830578 ร้ำน พิษณุโลกดอทคอม

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุโฆษณำแลเผยแพร่                              10,486.00 19-เม.ย.-65 3020032017 1

3 109 '1409600031384 นำย ณฐพบ เพิกอำภรณ์

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวช

ปฏิบัติอำชีวอนำมัย คณะสำธำรณสุขศำสตร์ เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                1,250.00 18-เม.ย.-65 3020032011 1

109 '1409600031384 นำย ณฐพบ เพิกอำภรณ์

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวช

ปฏิบัติอำชีวอนำมัย คณะสำธำรณสุขศำสตร์ เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                1,250.00 18-เม.ย.-65 3020032011 1

4 126 '0108114809930 ร้ำน พรชัย ฟลอรีส

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวช

ปฏิบัติชุมชน คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ซ้ือพวงหรีด                                  133.00 20-พ.ค.-65 3020032146 2

5 161 '0105553003040 บริษัท มีรำคำ ดอทคอม จ ำกัด สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ เช่ำ Pocket WIFI                                2,458.86 4-เม.ย.-65 3020031984 1
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6 162 '3519900061047 นำย มำนพ อุโมงค์โน สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                              18,000.00 23-มี.ค.-65 3020031962 1

162 '3501200163451 นำย พีรพงศ์ สุภำ สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                              18,000.00 23-มี.ค.-65 3020031962 1

7 163 '3101501487063 ร้ำน รัตนชัย สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ จ้ำงจัดท ำเอกสำร (ค่ำถ่ำยเอกสำร)                                  906.72 23-มี.ค.-65 3020031961 1

8 165 '0994000158378 มหำวิทยำลัยมหิดล สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ค่ำของท่ีระลึก                                  995.00 18-เม.ย.-65 3020032013 1

9 166 '3120100507755 อ. ดร. วรำกร โกศัยเสวี สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ จ้ำงวิเครำะห์ข้อมูล                                5,000.00 23-มี.ค.-65 3020031964 1

10 168 '0994000165315 องค์กรเภสัชกรรม สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุยำ                                1,020.00 23-มี.ค.-65 3020031963 1

168 '0994000165315 องค์กรเภสัชกรรม สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุยำ                                  295.00 23-มี.ค.-65 3020031963 1

168 '0994000155378 ร้ำน รำชวิถีเภสัช สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุยำ                                  950.00 23-มี.ค.-65 3020031963 1

11 169 '3102001855404 ร้ำน ท๊อป สเตชันเนอร่ี สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุส ำนักงำน                                  890.00 18-เม.ย.-65 3020032012 1

12 188 '0994000158378 มหำวิทยำลัยมหิดล สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ค่ำของท่ีระลึก                                5,100.00 18-เม.ย.-65 3020032015 1

13 189 '3101501487063 ร้ำน รัตนชัย สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต คณะสำธำรณสุขศำสตร์ จ้ำงจัดท ำเอกสำร (ค่ำถ่ำยเอกสำร)                                2,000.16 4-เม.ย.-65 3020031986 1

14 190 '3120101264546 นำย กฤษดำ สุดสงวน สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต คณะสำธำรณสุขศำสตร์ เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                              12,000.00 4-เม.ย.-65 3020031985 1

190 '3120200518881 นำย ยุทธศักด์ิ ช้ำงเกิด สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต คณะสำธำรณสุขศำสตร์ เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                              12,000.00 4-เม.ย.-65 3020031985 1

190 '1120100085935 นำย ชัยสิทธ์ิ เวียงค ำ สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต คณะสำธำรณสุขศำสตร์ เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                              12,000.00 4-เม.ย.-65 3020031985 1

15 208 '3101501487063 ร้ำน รัตนชัย สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต คณะสำธำรณสุขศำสตร์ จ้ำงจัดท ำเอกสำร (ค่ำถ่ำยเอกสำร)                                  537.60 X - 5

16 208 '3120200518881 นำย ยุทธศักด์ิ ช้ำงเกิด สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต คณะสำธำรณสุขศำสตร์ เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                9,000.00 X - 5

17 222 '0103539030549 หจก. สยำมยูไนเต็ด คอมพิวเตอร์ (1996)

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุคอมพิวเตอร์                                3,745.00 1-พ.ค.-65 3020032064 1

18 257 '3101000404041 นำย อนุรักษ์ วนำสันติพงศ์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                              17,500.00 20-พ.ค.-65 3020032127 1

19 258 '1760100079051 นำงสำว พชนันท์ ลีลำวิโรจน์ วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม คณะสำธำรณสุขศำสตร์ จ้ำงผู้ช่วยวิจัย                                2,500.00 9-พ.ค.-65 3020032073 1

258 '1103701553634 นำงสำว สำวิตรี เพียรชัยภูมิ วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม คณะสำธำรณสุขศำสตร์ จ้ำงผู้ช่วยวิจัย                                2,500.00 9-พ.ค.-65 3020032073 1

20 260 '3130300403155 นำย มนัส อัศวภูมิ

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโรคติดเช้ือและวิทยำกำร

ระบำดทำงกำรสำธำรณสุข คณะสำธำรณสุขศำสตร์ เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                6,000.00 18-พ.ค.-65 3020032098 1

21 261 ' สถำบันบ ำรำศนรำดูร

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโรคติดเช้ือและวิทยำกำร

ระบำดทำงกำรสำธำรณสุข คณะสำธำรณสุขศำสตร์ เช่ำห้องประชุม                                1,000.00 12-พ.ค.-65 3020032081 1

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 21 149,017.34

1 199 '0105544021804 บริษัท โนเวลชำยน์ จ ำกัด

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสิทธิมนุษยชนและกำร

พัฒนำประชำธิปไตย (หลักสูตรนำนำชำติ) โครงกำรจัดต้ังสถำบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษำ ซ้ือชุดตรวจ COVID-19 (ATK)                                3,400.00 19-พ.ค.-65 3020032108 2

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 โครงกำรจัดต้ังสถำบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษำ 1 3,400.00

1 75 '0107536000102 ธนำคำรไทยพำณิชย์ วท.ม. สำขำวิทยำกำรระบำดทำงกำรแพทย์

โครงกำรร่วม คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ซ้ือโปรแกรม SATATA Versionl7                                8,058.94 6-ก.พ.-65 3020032057 1

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 โครงกำรร่วม คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ คณะเวชศำสตร์เขตร้อน

1 8,058.94

1 172 '0105542073955 บริษัท วิรัตน์มำลี จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโภชนศำสตร์

โครงกำรร่วม คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

สถำบันโภชนำกำร ซ้ือกล้อง security camera พร้อมกำร์ดหน่วยควำมจ ำ                                1,189.00 10-พ.ค.-65 3020032076 2

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 โครงกำรร่วม คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

สถำบันโภชนำกำร

1 1,189.00

1 156 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเวชศำสตร์ระดับโมเลกุล 

(หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์

โรงพยำบำลรำมำธิบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

คณะทันตแพทยศำสตร์ คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                3,274.20 23-มี.ค.-65 3020032145 1

2 224 '0125548005200 บริษัท พริมำ ไซเอ็นติฟิค จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเวชศำสตร์ระดับโมเลกุล 

(หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์

โรงพยำบำลรำมำธิบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

คณะทันตแพทยศำสตร์ คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                7,597.00 5-ม.ค.-65 3020031908 1
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3 225 '0125548005200 บริษัท พริมำ ไซเอ็นติฟิค จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเวชศำสตร์ระดับโมเลกุล 

(หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์

โรงพยำบำลรำมำธิบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

คณะทันตแพทยศำสตร์ คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                3,531.00 6-ม.ค.-65 3020031909 1

4 358 '0105532058015 บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเวชศำสตร์ระดับโมเลกุล 

(หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์

โรงพยำบำลรำมำธิบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

คณะทันตแพทยศำสตร์ คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                3,852.00 29-มี.ค.-65 3020032094 1

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์

โรงพยำบำลรำมำธิบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

คณะทันตแพทยศำสตร์ คณะเวชศำสตร์เขตร้อน

4 18,254.20

1 119 '1839900508956 นำงสำวกำนต์พิชชำ วำยุเวช

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพืช (หลักสูตร

นำนำชำติ) โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                4,500.00 18-เม.ย.-65 3020032050 1

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ 1 4,500.00

1 129 '0994000158378 มหำวิทยำลัยมหิดล

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสุขภำพและกำรพัฒนำท่ี

ย่ังยืน (หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วมสถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน สถำบันวิจัย

ประชำกรและสังคม คณะสำธำรณสุขศำสตร์ คณะ

เวชศำสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศำสตร์ คณะ

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือของท่ีระลึก                                1,950.00 X - 5

129 '0105536080112 บริษัท บำงจำกกรีนเนท จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสุขภำพและกำรพัฒนำท่ี

ย่ังยืน (หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วมสถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน สถำบันวิจัย

ประชำกรและสังคม คณะสำธำรณสุขศำสตร์ คณะ

เวชศำสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศำสตร์ คณะ

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง                                  660.00 X - 5

129 '3102101561682 นำย สิทธิชัย ไข่แก้ว

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสุขภำพและกำรพัฒนำท่ี

ย่ังยืน (หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วมสถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน สถำบันวิจัย

ประชำกรและสังคม คณะสำธำรณสุขศำสตร์ คณะ

เวชศำสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศำสตร์ คณะ

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย ค่ำเช่ำรถตู้                                1,800.00 X - 5

129 '3130100088001 นำย อ ำนวย สุขประเสริฐชัย

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสุขภำพและกำรพัฒนำท่ี

ย่ังยืน (หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วมสถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน สถำบันวิจัย

ประชำกรและสังคม คณะสำธำรณสุขศำสตร์ คณะ

เวชศำสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศำสตร์ คณะ

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย ค่ำเช่ำรถตู้                                1,800.00 X - 5

129 '0730007004312 บริษัท เอ็ม ทู บี เทรดด้ิง จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสุขภำพและกำรพัฒนำท่ี

ย่ังยืน (หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วมสถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน สถำบันวิจัย

ประชำกรและสังคม คณะสำธำรณสุขศำสตร์ คณะ

เวชศำสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศำสตร์ คณะ

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง                                  280.00 X - 5

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 โครงกำรร่วมสถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน สถำบันวิจัย

ประชำกรและสังคม คณะสำธำรณสุขศำสตร์ คณะ

เวชศำสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศำสตร์ คณะ

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย

1 6,490.00

1 105 '0105541023814 บริษัท วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี จ ำกัด งำนทรัพยำกรบุคคล บัณฑิตวิทยำลัย

จ้ำงบริกำรจัดอบรม เร่ือง บทบำทหน้ำท่ีคณะกรรมกำร

ตรวจรับพัสดุ ตรวจอย่ำงไรให้ถูกต้อง ถูกระเบียบ                              10,000.00 X - 5

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 งำนทรัพยำกรบุคคล 1                                                           10,000.00

2 13 ' บริษัท วิคทรอน ยู.พี.เอส. (ไทยแลนด์) จ ำกัด งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ บัณฑิตวิทยำลัย จ้ำงบริกำรบ ำรุงรักษำ UPS งวดท่ี 2 ม.ค.-มี.ค. 2565                              18,725.00 20-พ.ค.-65 3020031408 1
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ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1                                                           18,725.00

3 8 '0105557083919 บริษัท หยดทิพย์ ไอ วอเตอร์ จ ำกัด งำนบริกำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย

ค่ำน้ ำด่ืม พ้ืนท่ีให้บริกำรคณะทันตแพทยศำสตร์ เมษำยน 

2565                                    85.60 10-พ.ค.-65 3020031410 1

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 งำนบริกำรกำรศึกษำ 1                                                                 85.60

4 10 '0994000158378 สถำบันโภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ค่ำน้ ำด่ืม อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย เมษำยน 2565                                  510.00 26-พ.ค.-65 - 1

10 '0994000158378 สถำบันโภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ค่ำน้ ำด่ืม อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย เดือนมีนำคม 2565                                1,035.00 18-เม.ย.-65 - 1

5 14 '0994000164882

ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัย องค์กำรสงเครำะห์ทหำร

ผ่ำนศึก ในพระบรมรำชูปถัมภ์ งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ค่ำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย เมษำยน 2565                              84,120.00 6-พ.ค.-65 4020000112 4

6 15 '0107537000882 ธนำคำรกรุงไทย งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ค่ำน้ ำมันรถยนต์ เดือนมีนำคม 2565                              20,000.00 28-เม.ย.-65 3020031413 4

7 16 '0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 11 เคร่ือง เมษำยน 2565                              20,377.50 6-พ.ค.-65 3020031409 4

8 98 '0735557002646 บริษัท มัลติ อีเล็คทริค จ ำกัด งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ืออุปกรณ์ส ำหรับติดต้ังสำยโทรศัพท์                                1,234.34 4-เม.ย.-65 3020031988 2

9 99 '0105555021215 บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกัด งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือฝ้ำช่องเซอร์วิส                                1,980.00 4-เม.ย.-65 3020031989 2

10 112 '0994000158378 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือแอลกอฮอลล์เจล ขนำด 18 ลิตร จ ำนวน 2 แกลลอน                                4,000.00 20-พ.ค.-65 3020032121 1

11 114 ' บัณฑิตยำงยนต์ งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย จ้ำงปะสติมยำงรถยนต์ กร 7547                                  140.00 12-พ.ค.-65 3020032082 2

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 งำนบริหำรท่ัวไป 8                                                         133,396.84

12 110 '3102100594200 ร้ำน เลิศทวีกิจ งำนพัสดุ บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือวัสดุส ำนักงำนคงคลัง จ ำนวน 8 รำยกำร                              22,403.13 20-พ.ค.-65 3020032074 1

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 งำนพัสดุ 1                                                           22,403.13

13 9 '0107536000102 ธนำคำรไทยพำณิชย์ งำนวิเทศสัมพันธ์ ส่ือสำรองค์กรและภำรกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยำลัย ค่ำใช้จ่ำย Social Media พฤษภำคม 2565                                5,136.55 20-พ.ค.-65 3020031411 1

9 '0107536000102 ธนำคำรไทยพำณิชย์ งำนวิเทศสัมพันธ์ ส่ือสำรองค์กรและภำรกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยำลัย ค่ำใช้จ่ำย Social Media เมษำยน 2565                                5,197.01 6-พ.ค.-65 3020031411 1

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 งำนวิเทศสัมพันธ์ ส่ือสำรองค์กรและภำรกิจพิเศษ 1                                                           10,333.56

14 100 '0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด ส ำนักงำนคณบดี บัณฑิตวิทยำลัย

ซ้ือกล่องไปรษณีย์ใส่เอกสำรงำน MOU ทคบร. จ ำนวน 2 

กล่อง                                    45.00 X - 5

15 101 '3120400332471 เล็กผลไม้ (ตลำดศำลำยำ) ส ำนักงำนคณบดี บัณฑิตวิทยำลัย

ซ้ือกระเช้ำผลไม้เย่ียมไข้ คณบดีคณะสังคมศำสตร์และ

มนุษยศำสตร์                                1,000.00 7-เม.ย.-65 3020031995 2

16 103 '1828380004 เก้ำแสน ฟลอรีส ส ำนักงำนคณบดี บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือพวงหรีด งำนมำรดำคณบดีคณะพยำบำลศำสตร์                                1,500.00 25-เม.ย.-65 3020032039 2

17 104 '1828380004 เก้ำแสน ฟลอรีส ส ำนักงำนคณบดี บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือพวงหรีด งำนคู่สมรสอดีตผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศิริรำช                                1,500.00 25-เม.ย.-65 3020032040 2

18 108 '1828380004 เก้ำแสน ฟลอรีส ส ำนักงำนคณบดี บัณฑิตวิทยำลัย

ซ้ือพวงหรีด งำนมำรดำคณบดีผู้อ ำนวยกำรกองทรัพยำกร

บุคคล                                1,200.00 25-เม.ย.-65 3020032041 2

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 ส ำนักงำนคณบดี 5                                                             5,245.00

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 บัณฑิตวิทยำลัย 18 200,189.13

1 116 '0994000158378 วิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

คนพิกำร วิทยำลัยรำชสุดำ ซ้ือของท่ีระลึก                                  500.00 X - 5

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 วิทยำลัยรำชสุดำ 1 500.00

1 145 '5102700001109 ร้ำน New Star Digital วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ วิทยำลัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำ จ้ำงถ่ำยเอกสำร                                1,504.00 21-มี.ค.-65 3020031936 2

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 วิทยำลัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำ 1 1,504.00

1 179 '0103560010801 หจก. เอ.ที.แอร์แอนด์พำร์ท

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำประสำทวิทยำศำสตร์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล ซ้ือวัสดุซ่อมบ ำรุง                                2,050.00 18-เม.ย.-65 3020032009 2

2 180 '3110101656975 ร้ำน ปัทมำ ดอกไม้สวย

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำประสำทวิทยำศำสตร์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล ซ้ือพวงหรีด                                1,200.00 19-เม.ย.-65 3020032018 2

3 186 '0103560010801 หจก. เอ.ที.แอร์แอนด์พำร์ท

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำประสำทวิทยำศำสตร์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล ซ้ือวัสดุซ่อมบ ำรุง                                2,880.00 6-พ.ค.-65 3020032072 2

4 197 '0994000158378 สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล มหำวิทยำลัยมหิดล

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำประสำทวิทยำศำสตร์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล จ้ำงเล้ียงสัตว์ทดลอง และก ำจัดซำก                                5,218.00 X - 5

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล 4 11,348.00

1 23 '0107559000150 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษำ (หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร มีนำคม 2565                                  994.52 17-พ.ย.-65 3020031507 1



เหตุผลสนับสนุน

วันท่ี(PO) เลขท่ี(PO)

ล าดับท่ี เลขท่ีรับพัสดุ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ หลักสูตร/หน่วยงาน คณะ ช่ือรายการ  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้าง

เอกสารอ้างอิง

23 '0107559000150 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษำ (หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เมษำยน 2565                                  977.13 17-พ.ย.-64 3020031507 1

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ 1 1,971.65

1 128 '3101900351178 ร้ำน ดอกไม้คูวีนฟลำวเวอร์

กำรจัดกำรสำธำรณสุขมูลฐำนมหำบัณฑิต (หลักสูตร

นำนำชำติ) สถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน ซ้ือพำนไหว้ครูดอกไม้สด                                3,000.00 X - 5

128 '3350100593366 น.ส. ปณิย ขีนทัพไทย

กำรจัดกำรสำธำรณสุขมูลฐำนมหำบัณฑิต (หลักสูตร

นำนำชำติ) สถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน ซ้ือพำนไหว้ครูและค่ำพำนบำยศรีสู่ขวัญ ค่ำพวงมำลัย                                2,000.00 X - 5

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 สถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน 1 5,000.00

1 160 '3102001972583 นำย ธเนศ บุญสถิตย์

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพิษวิทยำและโภชนำกำร

เพ่ืออำหำรปลอดภัย สถำบันโภชนำกำร เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                3,000.00 X - 5

160 '3100300132984 นำย ธนวัฒน์ อ่อนเอม

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพิษวิทยำและโภชนำกำร

เพ่ืออำหำรปลอดภัย สถำบันโภชนำกำร เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                3,000.00 X - 5

2 162 '3610500142849 นำย เจตน์ กลำยสุข

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพิษวิทยำและโภชนำกำร

เพ่ืออำหำรปลอดภัย สถำบันโภชนำกำร เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                3,000.00 X - 5

162 '5309900006770 นำย ธวัชชัย พรมนัส

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพิษวิทยำและโภชนำกำร

เพ่ืออำหำรปลอดภัย สถำบันโภชนำกำร เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                3,000.00 X - 5

3 163 '3102001972583 นำย ธเนศ บุญสถิตย์

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพิษวิทยำและโภชนำกำร

เพ่ืออำหำรปลอดภัย สถำบันโภชนำกำร เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                3,500.00 X - 5

163 '3100300132984 นำย ธนวัฒน์ อ่อนเอม

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพิษวิทยำและโภชนำกำร

เพ่ืออำหำรปลอดภัย สถำบันโภชนำกำร เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                3,500.00 X - 5

4 164 '3610500142849 นำย เจตน์ กลำยสุข

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพิษวิทยำและโภชนำกำร

เพ่ืออำหำรปลอดภัย สถำบันโภชนำกำร เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                3,500.00 X - 5

164 '5309900006770 นำย ธวัชชัย พรมนัส

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพิษวิทยำและโภชนำกำร

เพ่ืออำหำรปลอดภัย สถำบันโภชนำกำร เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                3,500.00 X - 5

5 165 '3102001972583 นำย ธเนศ บุญสถิตย์

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพิษวิทยำและโภชนำกำร

เพ่ืออำหำรปลอดภัย สถำบันโภชนำกำร เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                3,500.00 X - 5

165 '3100300132984 นำย ธนวัฒน์ อ่อนเอม

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพิษวิทยำและโภชนำกำร

เพ่ืออำหำรปลอดภัย สถำบันโภชนำกำร เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                3,500.00 X - 5

6 166 '3610500142849 นำย เจตน์ กลำยสุข

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพิษวิทยำและโภชนำกำร

เพ่ืออำหำรปลอดภัย สถำบันโภชนำกำร เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                3,500.00 X - 5

166 '5309900006770 นำย ธวัชชัย พรมนัส

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพิษวิทยำและโภชนำกำร

เพ่ืออำหำรปลอดภัย สถำบันโภชนำกำร เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                3,500.00 X - 5

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 สถำบันโภชนำกำร 6 40,000.00

1 131 '18499001255429 นำย ชำนนท์ ลัภนะทิพำกร ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวัฒนธรรมศึกษำ สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย

จ้ำงผู้ประสำนงำนโครงกำรจ้ำงเพ่ือยกระดับระบบงำนของ

หลักสูตรฯ (งวดท่ี 1)                              20,000.00 17-พ.ค.-65 3020032095 1

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย 1 20,000.00

1 177 '1450800097305 Tonkloy Copy นำงสำว สุภัสสร โพธ์ิไชยรัตน์ วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพัฒนำกำรมนุษย์ สถำบันแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว จ้ำงถ่ำยเอกสำร                                5,000.00 22-เม.ย.-65 3020032034 1

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565 สถำบันแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว 1 5,000.00

1,809,866.82                                            


